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Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-006507/16
til Kommissionen

Jeppe Kofod (S&D)
(31. august 2016)

Om: Mulighed for andre lande for at gøre krav på ikke-betalt skat i aktuel statsstøttesag

Med henvisning til Kommissionens kendelse af 30.08.2016 om ulovlig statsstøtte i form af særligt gunstige skatteaftaler mellem 
Irland og Apple, bedes Kommissionen besvare følgende:

1. Hvorledes vil andre EU‐ og ikke-EU-lande kunne gøre krav på ikke-betalt skat i den givne sag, som Kommissæren nævnte i sin  
udtalelse?

2. På hvilken måde vil krav fra andre landes skattemyndigheder bliver behandlet i den konkrete sag?

3. Vil sådanne krav kunne indgives og/eller behandles, mens en evt. appel‐ eller domssag afgøres?

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-006531/16
til Kommissionen

Marian Harkin (ALDE)
(31. august 2016)

[Følgende sprogudgaver foreligger: EN]

Samlet svar afgivet på Kommissionens vegne af Margrethe Vestager 
(2. december 2016)

I princippet vurderer Kommissionen i forbindelse med en statsstøtteprocedure ikke, hvordan en støttemodtager beskattes i andre  
medlemsstater.  Den kan derfor  ikke  give  medlemsstaterne rådgivning om,  hvordan de  bør  foretage deres  skatterevisioner  eller  
skattemæssige undersøgelser.

Statsstøtteundersøgelsen om Apple vedrørte to skatteafgørelser, der var truffet af Irland med hensyn til to irsk registrerede selskaber,  
nemlig Apple Sales International (ASI) og Apple Operations Europe (AOE), og vedrørte således ikke beskatningen af Apple-selskaber  
i andre medlemsstater. 

Andre  medlemsstater  kan  dog  også,  under  iagttagelse  af  de  nationale  regler  og  muligheden  for  at  (gen)åbne  
skatteansættelsesperioden, inden for rammerne af deres nationale beføjelser eventuelt revurdere skatteansættelsen af ASI’s aktiviteter  
på deres område. Dette kan potentielt føre til den konklusion, at ASI også har en skattepligtig tilstedeværelse i andre medlemsstater,  
og at der skal svares skat af en del af selskabets udbytte dér. I så tilfælde skal det beløb, der skal inddrives i Irland, eventuelt nedsættes.  
Medlemsstaterne  kan  med  henblik  herpå  benytte  standardinstrumenterne  for  udveksling  af  oplysninger  og  administrativt  
samarbejde.

Det beløb, der skal inddrives, vil muligvis også skulle nedsættes, hvis USA kræver, at ASI og AOE skal betale et større beløb til deres  
amerikanske moderselskab til forskning og udvikling i den periode, der er omfattet af inddrivelsen. Disse justeringer bør dog finde  
sted efter armslængdeprincippet. 

Kommissionens vurdering indgår i den afgørelse, der vil blive offentliggjort, når der er opnået en aftale med Irland med hensyn til  
visse fortrolige oplysninger.

Endelig suspenderer en appel ikke gennemførelsen af en afgørelse truffet af Kommissionen, og en medlemsstat vil derfor stadig skulle 
inddrive støttebeløbet.


